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Đã từ lâu, bất cứ người dân nào 
trong vùng cũng “tâm phục, 

khẩu phục” vợ chồng ông Lê Văn 
Tuy và bà Trần Thị Khương ở thôn 
Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện 
Quảng Ninh làm giàu trên vùng đồi 
Lệ Kỳ, nơi mà trước đây ngổn 
ngang những hố bom và còn nhiều 
quả bom chưa nổ nằm dưới lòng đất 
nơi đó.

Ý chí, nghị lực của ông bà Lê 
Văn Tuy và Trần Thị Khương được 
tôi luyện từ thời còn sức trẻ. Trong 
công cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
chiến sĩ Lê Văn Tuy chiến đấu dũng cảm trên 
mặt trận Đường 9 - Nam Lào năm 1971; bị 
thương lần đầu, ông tiếp tục chiến đấu, trúng 
đạn Mỹ lần hai, bị ngất lịm, đồng đội mới đưa 
ông ra tuyến sau. Còn bà Trần Thị Khương, 
cưới chồng rồi vẫn hăng hái tham gia lực lượng 
TNXP, mở đường Trường Sơn, vận chuyển 
lương thực, vũ khí, cáng tải thương bệnh binh ở 
mặt trận Quảng Trị. Hoàn thành nhiệm vụ 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu, ông bà mới 
được bên nhau để xây dựng gia đình. Thời đó, 
đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, kinh tế 
còn muôn vàn khó khăn. Lãnh đạo địa phương 
kêu gọi người dân “chân đồng, chân đồi”, vừa 
làm ruộng vừa tiến quân lên vùng đồi để khai 
hoang sản xuất. Tuy vậy, vẫn không một ai 
dám lên vùng gò đồi để làm kinh tế. Bởi lẻ, ở xã 
Vĩnh Ninh ai lạ gì vùng đồi núi trên đường 
15A, hố bom chồng chất hố bom; và nữa, dưới 
đất còn biết bao quả bom bi, bom sát thương 
chưa nổ. Thực tế là sau chiến tranh, đã có mấy 
người dân vô tội nơi đây bị “vướng” phải bom 

đã chết và bị thương. Ông Lê Văn Tuy cho biết 
“Lúc đó tôi bí thư chi bộ, vợ tôi cũng từng xông 
pha mở đường, phục vụ chiến đấu dưới bom 
đạn Mỹ nên vợ chồng bàn bạc với nhau mình 
kêu gọi người dân, trước hết mình phải lên đó 
đã, phải làm đã, đảng viên đi trước đã”. Đầu 
năm 1979, hai vợ chồng người cựu chiến binh, 
thương binh hạng 2/4, người cựu TNXP dắt 
nhau lên vùng đồi Lệ Kỳ lập nghiệp.

Trên đồi núi trọc, ngày ngày hai người ướt 
đẫm mồ hôi phát cây rồi chồng cuốc, vợ xẻng 
cẩn thận san lấp từng hố bom. Đến lúc các hố 
bom được lấp đầy, ông tìm đến họ rà phá bom 
mìn nhờ họ đến rà phá bom. Rồi bạn ông, một 
cựu chiến binh ở thôn Vĩnh Tuy (cùng xã) đã 
tình nguyện đưa máy cày đến cày vở diện tích 
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trên 1.000m  giúp ông bà. Những năm đầu, vợ 
chồng chỉ trồng khoai, sắn, vừa chống đói vừa 
“lấy ngắn nuôi dài”. Đến năm 1991, ông bà bắt 
đầu nghĩ đến chuyện làm giàu nên “cơm đùm 
gạo bới” đi tham quan, học hỏi cung cách làm 
ăn ở nhiều nơi và xin tham gia các lớp tập huấn 
kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để mở trang trại 
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phát triển kinh tế vùng đồi. Cùng thời điểm đó, 
vợ chồng ông Tuy, bà Khương tham gia các dự 
án trồng rừng 2780, 4304 trên đất trống đồi núi 
trọc và dự án trồng rừng chống cát bay cát lấp 
ven biển Nam Quảng Bình. Ông bà quy hoạch, 
xây dựng vườn ươm các giống cây keo, tràm, 
bạch đàn..., thuê lao động ở địa phương, mời 
người về tập huấn kỹ thuật ươm và chăm sóc 
cây giống cho người lao động. Vườn ươm các 
loại cây giống lâm nghiệp của ông Tuy, bà 
Khương ngoài việc đủ trồng cho diện tích trên 
200ha thuộc các dự án do ông bà đảm nhận còn 
cung cấp hàng trăm triệu cây giống cho nhiều 
hộ dân trong vùng tham gia trồng rừng. Từ 
nhiều năm nay, rừng trồng của ông bà đã phủ 
xanh đất trống đồi núi trọc. Riêng 80ha rừng 
keo đã cho thu hoạch nhiều lứa và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Tiếp sau trồng rừng, mấy 
năm trước ông Tuy, bà Khương xây 3 dãy 
chuồng nuôi lợn dưới những tán cây cao su 
ngay trên vùng đồi trước đây ngổn ngang hố 
bom tạ, bom tấn của Mỹ. Từ năm 2012 đến 
nay, hàng năm trong trang trại của ông bà 
thường xuyên có 70 lợn nái ngoại, 2 lợn đực 
giống và từ 1.000 đến 1.500 con lợn thịt siêu 
nạc. Chỉ tính riêng lợn thịt, bình quân, mỗi năm 
gia đình xuất bán ra thị trường trên 120 tấn. 
Anh Hà Văn Thưởng - chuyên trách chăn nuôi 
lợn nái tại trang trại cho biết: “Tôi làm ở đây đã 
mấy năm rồi, giống lợn và thức ăn đều mua tại 
Viện Chăn nuôi nên chất lượng rất đảm bảo, an 
toàn. Lợn giống, lợn thịt bán ra thị trường đều 
được người chăn nuôi, người tiêu dùng trong 
vùng mua hết. Lao động được gần nhà, mỗi 
tháng tôi lại được nhận lương 6 triệu đồng nên 
rất yên tâm công việc”.

 Cũng dưới 4ha rừng cao su, hơn 2 năm lại 
đây, ông Tuy và bà Khương xây thêm 6 dãy 
chuồng nuôi gà. Con của ông bà, người kỹ sư 
chăn nuôi trực tiếp ra Viện Chăn nuôi mua 
giống gà lai (50% giống gà Kiến, 50% giống 

gà Lương Phượng) đưa về nuôi. Chị Mai Thị 
Xuyến - chuyên trách chăn nuôi gà ở trang trại, 
nói: “Cũng như lợn, gà và thức ăn gà ở trang 
trại đều mua từ Viện Chăn nuôi nên chất lượng 
giống và chất lượng thức ăn đều đảm bảo. Tùy 
theo công việc và tuy theo tay nghề, chủ trang 
trại trả lương cho công nhân phù hợp, động 
viên công nhân làm việc tự giác, chuyên cần, 
khoa học. Chăn nuôi gà, công việc không nặng 
nhọc nhưng mỗi tháng tôi được nhận 4,5 triệu 
đồng là phấn khởi rồi”. Chị Xuyến cho biết 
thêm, với nuôi gà, gà 3 tháng tuổi là xuất bán. 
Ở đây ô tô vào tận nơi mua gà và lợn. Bán hết 
gà là khử trùng, vệ sinh chuồng trại sau đó 15 
ngày mới nuôi lại lứa khác. Hai năm qua, bình 
quân mỗi năm đàn gà trang trại ông bà bán ra 
thị trường 36 nghìn con. Bà Trần Thị Khương 
cởi mở: “Tiêu chí chăn nuôi của gia đình tôi là 
phải đảm bảo “thịt lợn sạch, thịt gà sạch”. Nếu 
không thực hiện tiêu chí “sạch” chắc chắn cả 
một trang trại lớn như thế này gà, lợn sẽ bị dịch. 
Mà nếu thế lấy đâu bán ra thị trường bình quân 
mỗi năm 120 tấn lợn thịt, 36 nghìn con gà chưa 
kể lợn giống, gà giống. Mặt khác, mình bán gà 
giống, lợn giống là để làm sao bà con nuôi 
được, nuôi chóng lớn. Còn bán cây giống thì 
mong cho rừng cây của bà con mau phát triển 
là mình mừng”.

Với trang trại chăn nuôi và ươm cây, trồng 
rừng của ông bà người cựu chiến binh, người 
cựu TNXP, hàng năm, ngoài tạo công ăn việc 
làm ổn định cho 8 lao động, đến mùa vụ lại thu 
hút hơn 50 lao động nữa. Ngoài việc trả lương 
cho công nhân, làm việc từ thiện, giúp đỡ rất 
nhiều người trong địa phương vốn và con 
giống, cây giống để phát triển kinh tế gia đình 
và cùng nhiều chi phí khác, mỗi năm gia đình 
ông Tuy, bà Khương thu lãi trên 700 triệu 
đồng. Gia đình ông Lê Văn Tuy, bà Trần Thị 
Khương đã giàu lên nhờ dám nghĩ dám làm và 
năng động, giàu lên từ trên những hố bom
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